
SZENNAY ANDRAs

EGYSÉG A KETT6ssÉGBEN

Napjaink ernbere számára - úgy tűnik - minden érdekesebbé, vonzób
bá válik, ha dialektikus feszültségektől terhes; ha különbségeket, egymást ki
egészítő ellentéteket tud bárhol felfedezni. Azt természetesen pillanatig
sem állítjuk, hogy a mának embere nem igényli a kiegyensúlyozottságot és
nyugalmat. Erre ma is épp úgy vágyik, mirrt minden időben. Azt viszont mind
világosabban látjuk, hogy a széfbontás és összerakás, az ellentétek feszülé
sének tudatos felfedése, átélése és a megfelelő kiegyenlítésre való törekvés;
egyre jobban jellemzi a mai ember szellerni-lelki beállítottságát.

Amióta Krisztus köztünk járt és amióta köztünk él egyházában, azóta
az ellentétek feszülése folyamatosan jelen van és hat az egyházban is. így
volt ez már magánál az Istenembernél is és igy marad egyházában is. A sze
lid és alázatos szívű Jézus kemény és hatalmas is volt, bölcsek és egyszerű

ek számára egyaránt el tudta mondani az élet nagy igazságságaít. Mutatis
mutandis: e kettősséget tapasztaljuk az egyházban, annak életében ma is. Csak
a Iegjelentösebbekre szerétnénk rámutatni. (Utalhatunk itt Y. Congar, H.

Küng, H. de Lubac, K. Rahner, J. Ratzinger és még sok jeles teológus írásaíra.)

l. A kegyelem és a kegyelemeszközök kettőssége.

A kegyelem - ma.nrt tudjuk - Isten ajándéka. Együtt-élés Istennel. A
kegyelerneszközök mégis valamiféle "külső apparátusként" jelenkeznek szá
munkra, E kettösségre mutat rá pl. a jeles francia dominikánus, P. Chenu,
amidőn felteszi a kérdést: "Miért kell imádságomat (a szentmísére és brevi
áríumra gondol nyilván) egy egészen komplikált ORDO szerínt igazitanom?
Miért kell, hogy az imádságot átjárja, sőt megbénítsa ez ra REND?" - S vall
juk meg, valamiképp igaza is van. Hiszen hirdetjük és hisszük, 'hogy az
imádság a legszemélyesebb kapcsolat,. intim közösség Is1Jennel; ugyanakkor
viszont az egyház vezetői, néhány szakértő papja pontosan előírják, mit, mi
kor, mily körűlmények között, stb. imádkozzunk. Nem áll-e míndennek kö
vetkeztében imádságunk olykor- csak abból, hogy oldaliakat lapozunk az ima
könyvben, misszáléban s tán alig gondolunk rá, mit is olvasitunk vagy hallot
tunk? A kánoni jog egész apparátusa jön "segítségünkre", a hierarchia tudo
mánya és hatalma "támogat", hogy imádkozhassunk"! Nem mondott-e igazat
tán az az idős parasztember P. Arrupenak, aki annak idején Japánban rnű

ködött, amidőn csodálkozva kérdezte: hát míért pont vasárnap ken templom-
I ba mennem? Nem a szentmisén való imádságos részvételem tiszteli-e az Is

tent és szentelí meg lelkemet, hanem a hétnek bizonyos napja? Hát hogyan
imádkozzam épp egy vasárnapon, amidőn égető munka akad földemen? És
ha - mert a szükség mást kíván - nem megyek templomba, már egy másik
napot nem szentelhetek Istennek? Nem [elent-e ez az ő számárra annyit, mint
ha vasárnap mennék? - Valahogyan így elmélkedett hangosan a mi japánunk.
és P. Ar-rupe csak félve ír'ja le visszaemlékezéseiben: vajon nem n e ik i volt-e
igaza?

Persze, a nehézségeket még sorolhatnánk. Miért k e II Istennel úgy kap
csolatot teremtenem, hogy oiLajat, kenyeret, bort vagy épp stólát használok?
Ily materiális dolgok nélkül nem vagy nem eléggé egyesülhetek tán Isten
nel? Ha erre s hasonlokra gondolunk, meg kell állapítanunk: a kegyelem és
kegyelemeszközöknek .. ilyen kettőssége komoly nehézséget jelenthet világi hi
vek és papok számára egyaránt. Sőt, egyenesen kísértést. Olyikor arra, hogy
egyesek semmi mást, csakis Jézus "szellemét" keressék, hogy csakis "lelkiek
ké" válianak, hogy mínden "eszközt" sutba dobjanak; máskor meg arra, hogy
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maguk és mások üdvösségért a Codex Iuris Canonici vagy épp a liturgikus tör
vények, meg egyéb külsőségek változhacatlanságához, örökérvényéhez kös
sék.

Csak szemléltetésként szerétnénk utalni rá, hogy napjaink ökumenikus
mozgalrna egyházunkban nagy reményeket sejtető tény. Sokak számára mégis
kísértés lehet arra, hogy igazolva lássák: nines szükség külső eszközökre. Hagy
junk a hitnek És kegyelemnek szabad folyást. Ana azonban az ilyenek mái

nemigen gondolnak, hogy Jézus "szeUemét" a nagyon is eszköz-jellegű írott
betűben, Isten írott szavában, a szeritírásban találják meg. Vajon a biblia,
mínt könyv és betű, nem épp oly "anyagi valóság", mint pl. az olaj vagy ke-

, nyér ? - De lépjünk eggyel tovább...

2. Az egyház, mint "intézmény" és mint a "hivők közzösége".

Az "egyház" szót, mínt tudjuk, különféle értelemben használják, Pl. ami
dőn így szólnak: az egyházat Krisztus alapította ... vagy: az egyház ebben a
kérdésben még nem döntött. Az utóbbi kijelentésnél az egyházkormányzatra
gondol még az egyházon kívülálló is. Viszont ana is gondolnom kell: az egy
házat én i s alkotom. Azután: az egyházat Isten szólította létbe, hogy általa
a megváltás kegyelmét ossza szét; tehát az egyház kegyelemosztó "eszköz".
:És rnindezeken kivül van még az egyháznak más, őseredeti új "szövetségi"
értelme is: a Krisztusban hivők közössége, gyülekezete, Isten új népe.

Az egyházról tehát elm ondhatj uk, hogy tagjai alk ot já'J.; az egyhú;·: kőzős

ségét, Ugyanakkor azonban azt is, hogy maga "az egyház" alakítja ki ez:t a
közösséget. Hisz én például még nem tartoztam az egyházhoz amidőn már
megkereszteltek. A hitvallásban igy imádkozom: hiszék az egyházban - credo
ecclesiam. Lehet-e hát azonosítani és ugyanakkor mereven szétválasztani az
"intézményes" egyházat a krisztushivők közösségétől? Nem mondhatjuk-o jog
gal: a hivők alkotják az egyházat És az egyház szülí ahivőket?

Tudjuk, hogy az egyház története során gyakran kritikus időket éLt át.
Egy-egy belső vagy külső támadás nyomán hol az "intézményre", hol a való
ban szeretetben és hitben élők ,,'közösségére" volt inkább szükség. .E reális
igény azután - "emberi" következményképp - hol az egyik, hol a másik ol
dalra billentette a mérleget. Volt pl. idő amidőn a világi hiveknek alig volt
szavuk laz, egyházban: virágzott a klerikalizmus. Ma, mintha olykor a másik
véglethez közelednénk, rnirrtha itt-ott vü):gzásha borulna a "laikalizmus". Ter
mészetesen ma már csak megmosolyogjuk a Caspuet bíborostól előadott anek
dotát. Egy nem katolikus angol megkérdezte a bíboros egyik plébánosától.
milyen helyzete van a katoljkus egyházban a világi hivőnek? Mire a plébá
nos: kétfajta. Az egyik, amidőn az oltár előtt térdel, a másik, amidőn a szó
szék alatt ül. A bíboros ehhez még hozzáfűzte: szólhatott volna plébánosom
egy harmadikról is; arról ti" amidőn időről-időre zsebébe nyúl, hogy kivegye
pénztárcáját,

Persze, alapjában véve egészen normális, hogy más a "helyzete" a világi
hivőnek és más a papságnak az egyházban. Ez Krisztus akaratára megy visz
siza. Míndenesetre, az a m ó d, ahogyan e különbség kifejezésre jutott, már
egyáltalán nem volt normálisnak mondható.. Nem ok nélkül mondotta az
utóbbi három pápa ismételten a világi hivőknek: ti vagytok az egyház. Nem
"kizáró" módon, hanem igenis úgy, hogya hivők közösségének nagy tömeget
épp a világiak jelentik. Nem, mint "intézmény", hanem mínt valódi krisztus
közösség, Közösség, mely Isten népe: püspökök, papok és világiak e g y ü 't t.

3. Krisztus megváltott minket, mégis munkální kell saját megváltásunkat.

Üjabb kettősség és ellentétek feszülésében jelentkező valóság: Krísztus
megváűtott és üdvösségünk váltságdíját egyszer s míridenkorra megfizette.
Mi mégis tartjuk: közre keLl működnünk saját üdvösségünk érdekében. Ne-
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künk is részt kell vennünk a "megváltói" munkában, Igaz, Isten Krísztus
ban mindent nekünk adott, nekünk azonban élnünk is kell ezzel az ajándékkal.
Sok mindennel van ez így. Isten kinyilatkoztatása ugyan lezárt és végleges,
mégis volt és van az egyházban dogmafejlődés. Krisztus áldozatát egyszer s
mindenkorra, egyetlen és egyedüli módon végrehajtotta, - mégis, minden
pillanathan oltárainkon áldozatta válik. Krisztus éntünk végigjárta a kereszt
utat, mégis míndannyiunknak végig kell sajátunkat is járni. Sokfajta aján
dékot, talentumokat kaptunk Istentől, melyeket azonban kamatoztatnunk is
kel1. Az egyház mindíg visszautasította azt a kvietdzmust, mely Isten kegyeil
mét úgy értelmezte, hogy az ember számára már nem marad semmi tennivaló.

Az egyház életében jelen van, él és hat a kettősség, a termékeny feszült;..
séget teremtő dualizmus. Néhány közísmert, kiemelkedöbb kettösségre akar
tunk az eddigiekben rámutatni.

•
Kétségtelen, hogy e kétirányú feszülés sok problémát jelentett szinte

minden kor és rninden keresztény számára. Mégis, a legujabb időknek a
szentírást mántegy újra "felfedező" teológiai munkája nyomán, a kettősség

szülte 'ellentétek mind harmonikusabban oldhatók fel.
Napjainkban újra "felfedeZItük", hogy keresztény gondolkodásunkban, éle

tünkben az eszkatológia, a végső dolgok és idő, a beteljesülés, mily döntő je
leniiiséqii, Nem ugyan a régi, "klasszikus" kézikönyvek kizárólagos értelme
zésében, Nem, mivel mindjobban látjuk, hogy az eszkaton ott áll és él min
derrki előtt. A biztos, eikerülhetetlen és vágyott boldog beteljesülés él,
mozgat és egyenlít ki minden ellentétet már jelen életünkben is. Jelen van
a mában, értelmet ad az ellentétektől terhes életnek. gondolatoknak, hitünknek.
Nem airról van tehát szó, hogy egy bizonyos teológiai fejezetben halálról,
pokolról vagy mennyországról beszéljünk. Természetesen erről is. Ennél azon
ban sokkahta többről és fontosabbról. Arról, hogy az életre, a hivő ember és
az egész egyház életére mutassunk rá s ennek értelmét, ellentétektől feszü/ö
értelmezését, feloldását segítsük így elő.

Valamikor az egyházról statikus és analitikus tanulmányokat írtak.
Ugyanígy tették ezt a hit számos más kérdésével is. Leírtak, boneolgattak,
nagyítólencse alá vettek sokmindent, akárcsak egy kémikus vagy épp biológus.
S végezetül mindehhez hozzácsatolták a "végső dolgokat", azok leírását.
Elfeledkeztek arról az ősi keresztény tanításról, hogy valójában épp ezek: a
"végső dolgok" voltak és maradnak az a cél, rnely felé Isten irányít, mcly
ben felold mindent számunkra. A szentírás, az üdvösség története - A Ge
nezistöl az Apokalipszisig - dinamikus feszültségben zajló folytonos rnozgást,
irányt és fejlődést tár elénk.

Miért is kell erre a dinamizmusra, az eszkaton felé mutató fejlődésre itt
rárnutatnunk ? Nem volna kéznél könnyebb, rövidebb út'! Lehetséges ... Az
élet azonban épp arra tanít, hogy a nehéz problémáknál. azok feloldásánál a
valóban rövid úd; a hosszantartó, kitartó munkának és türelernnek útja.

Problémánk megvilágításánál segítségünkre siet az üdvtörténeti távlat
és szemlélet. Az egyház ;,benne van" Isten üdvösségre vezető terv iben.
Aquinói Szetut Tamás, jóllehet korának szemléletmódjában nem túlzott tör
téneti érzékkel reridelkezett, itt mógi s a lenyegre mutatott rá. Az atyák tan dá
$;U követve, Summájában feltánta (I--U. q. 103. a. 3.), hogy a várakozás
(a zsinagóga) és Isten eljövendő országa k ö z ö t t milyen helyet foglal el
Krisztus egyháza. Utalta kinyilatkoztatett igazságra, hogy az örömnek, betel
jesedésnek, az elilentétieiket már nem ismevő teljességnek ideje: csakis a cél
elérése, az Isten országának elérkezese után következik be. Az egyház pedig
- bármeddig is tartson története - ebbe az átmeneti állapotba helyezkedik
be. S éppen ennek az átmenetiségnek jellege in dokolja, mi több, követeli azo
kat az ellentéteket, azr a kettősséget, melyrőí fentebb szóltunk, Az üdv-
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történeti nezes szinte hihetetlenül egyszerű megoldását és feloldását nyújtja
az egyház feszültségektől jterhes, kettősségékben folyó életének.

Egyénnek és közösségnek, Krísztus egyházának is egyetlen célja van:
Isten. Es ugyancsak egyetien a közvetítő. az "eszköz", mely által Istenhez
juthatunk: a megváltó Krisztus. A cél felé tartunk, a célt kell az eszköz
segitsegevel elérnunk. Üdvösségtörténetünknek három fázisa vezet a cél felé.
Az elso: a zsínagoga, a "moZlesi törvény" kora, Ez idő alatt a cél és az eszköz
felé várakozással tekintett az emberiség. - A harmadik: az Isten országa
(Szent Tamás "mennyországnak" nevezi), amidőn az emberiség véglegesen
célhoz ér. Az "eszköz" számára ekkor már elveszíthetetlen baráttá válik.
Krisztus erejében juthatunk a mennybe és Isten örökké tartó országában is ő

lesz az "elsőszülött", az összefűző kapocs Atyánkkal.
A második fázis: az örömmel, fájdalommal, könnyekkel és reménység

közt megélt, számunkra gyakran oly keserves, mégis oly bíztató idő, az egy
ház kora. Még távol vagyunk e fázisban a céltól, de egyszersmind közel is
lehetünk hozzá. Közel Krísztusban, az ő erejében, a szentségek és áldozat, a
testvérek közössége, a krisztusí titokzatos test tagjai által. Közel hitben és
reménységben, élő és erős szerétetben.

Mínderről immár hét évszázada világosan szólt Szerit Tamás. S hasonló
érthetőséggel szól napjainkban - mily örömmel könyvelhetjük el - egy
protestáns teológus, Oscar Cullmann is. (Christus und die Zeit, Zürich 1948.)
A neves katolikus biblikus, P. Benoit joggal mutat rá, hogy Cullmann taní
tása ősi keresztény (tehát "közös") tanítás. Ti. már Krisztus idejében is
ilrvényers volt, amit azóta is folyamatosan átélünk: a kelyhet, melyet neki ki
"kenett" innia, tanítványainak is ki kell üríteniük. Minden keserűséget jelentő

problémájával, "kettősségével" együtt. Az eljövendő ("közel lévő") Isten
országa, a megdicsőülés előtt Krisztus számára is volt egy földi, keserű

kelyhet jelentő időszak, Olyan, melyben vállalta az "intézményt" (eljárt a
zsinagógába, résst vett az előírt istentiszteleteken) s melyben ő maga is kenyeret
és bort vett kezébe, hogy ezekben az "eszközökben" nyújtsa önmagát szá
munkra. Ebben az időszakban az emberi felsőbbség iránti tiszteletre tanított,
ugyanakkor azonban a: belső istenkapcsolatot is igényelte. - Krísztus le
győzte ugyan a halált, győzelme azonban s z á m u n k r a még nem a végső

győzelem. Nem ok nélkül mondogatta, hogy azt, amire ő tanít, csak az érti
majd meg, akinek "füle és szeme" van a látásra és hallásra. Arra, hogy a
keresztben, az intézményben, a hierarchia elvakultságában s olykor gonosz
Lelkűségében is fel tudja fedezni - a hit látásával -- Istennek a cél felé
vezető szándékait, útját, mi több, segítségét.

Tán legvilágosabban az Apostolok Cselekedeteinek amennybemenetelről

szóló híradása mutat itt rá a Lényegre (1, 6-8). Krísztus kivezeti az aposto
lokat az Olajfák hegyére. Ezeik - a feJtámadás sem "segített" rajtuk 
még míndíg a várakozás "első fázisában" élnek. Meg is kérdezik: Vajon ezek
ben a napokban állítod-e vissza Isten országát? Krisztus válasza pedig: "Az
Atya saját tetszése szerint határozta meg a megfelelő időpontot, nem rátok
tartozik ennek ismerete. De míkor a Szeritlélek leszáll majd rátok, erőben

részesültök, úgyhogy tanuságot tesztek majd rólam ... egészen a föld végső

határáig" (1, 7-8).
Ki ne értené meg Jézus szavai nyomán: a dicsőség ideje még bizonyta

lan távolban van. S az addig vezető idő: ez lesz Krisztus egyházának kor
szaka, melyben majd két tényező fogja az egyház életét irányítani: 1. a
Szeritlélek működése és 2. az apostolok munkája, tanúságtevő szava és élete.

A Messiás úgy éli, működött köztünk. mint üdvösségünk "oka", mint
üdvösségszerző. Mindazonáltal az egyház, az emberek számára ennek az üd
vösségszerző erőnek gyümölcsei. még nincsenek mind jelen. Krísztus legyőzte

ugyan a halált, de a végső iYőzelernig még bizonytalan, talán i~en hosszú
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idő van hátra. Ha Szent Tamást és a jeles protestáns exegétát, Cullmanns,
meg magát a történelmet konzultáljuk, akkor el kell mondanunk, hogy az
"egyház idejét" számos nagy és kisebb jelentőségű dolog fémjelzi. Üdvössé
günk szerzője köztünk él és marad ugyan mindörökre, - a gyümölcsnek,
termésnek azonban még érnie kell. Az aratásra még türelemmel kell vár
nunk. Cullmann hasonlatával: egy háború legvégén érkezik csak el a "győ

zelem napja". De már a "victory day" előtt megvolt az a döntő csata, mely
azután - mint gyümölcsöt - megteremtette a végső győzelmet is. Gondol
junk pl. a sztálíngrádí csatára, melyen az ellenség már halálos csapást ka
pott, "legyőzték". De még maradt annyi ereje, hogy egy ideig károkat
tehessen, milliók számára szenvedést okozzon. így volt Krisztus esetében is.
Ö is halálos csapást mért az ellenségre a kereszten és, feltámadásában. "Hol
van halál, a te győzelmed" - kérdi már [óggal Szerit Pál (1. Kor 15, 55). S
mégis, Krisztus e döntő csatanyerés után még míndig küzd és szenved tag
jaiban, egyházában a végső győzelem napjáig. A győzelem gyümölcse majd
akkor fog csak beérni. Krisztus ugyan Ietíporta a halál mérgét, a végső gyó
zelern napjáig azonban a gonoszlélek ereje még hat, gyötör, míllíók számára
jelent szenvedést és kísértést. Hol az ,.intézményben", a nagyon is 4iffiberi
arcot mutató "törvényben", ho1 az eltúlzott, kvíetísta .Jelkíségben".

Az első húsvéttól a Bárány lakomájáig tehát a kiizdelem. koréi éljük.
S e küzdelemben fogható-látható seqiiséore van szükségünk, Püspökök és
papok áldó és feloldó szavára. olajra és kenyérre, meg borra, - "espá5
zökre". Csakis így tudjuk életünkben látható-fogható. valóban emberi mó
don megteremteni Istennel a kapcsolatot, Azt, melyet Krisztus rendeléseakart
ilyen "emberinek". A győzelem szinte kezünk között van, a gyümölcs azon
ban még nem érett be számunkra.

Szerit Pál egészen ponosan szól erről, amidőn ez,oket ír-la: .Tsten (Kri~7

tusban) pecsétjével megjelölt minket és mint foglalót. szívünkbe árasztotta
a Szentlelket" (2 Kor 1, 22). A "fog'1alót". melv jóval több, mint puszta
igéret. Mely már "kifizetése" örökségünk első részének. Még nem az pg'é~z,

de több. reálisabb. mint annak csak kilátásba helyezése. Erre fl'ondolva,
újra csak a szenttamási megfogalmazás áll előrttünk:az üdvös~é'g tör+én("t6hpn

a zsinagóga (az igéret) és az Isten országa (az örökség átvétple) kőzőtt :'ill és
él egyházunk. Ezért mondhatíuk Garriaou-Laqraruie-ni. hogy az egyhá'7,ban
élni annyi, mint a "me,gkezciett. örök életben" élni. Va~ amint Naau Srent:
Geraeiu mondta: betamasztott ajtó előtt állunk. mar küszöbőn a Tábunk.
"Belépőjegyünk", foglalónk van abelépéspe: Kriszus kegyelme. a Lélek
ereie - és: kegyelmet adó, közvetítő "eszközei". De mennyire reolisziikusam.
szól maca Krisztus: "Aki e s z i az én testemet és i s s z a az én véremet,
annak örök élete van és én föltámasztom őt 8Z utolsó napon." (Ln. 6, 54). Be
tegség1ek, sorscsapások, gyengeség és kedvetlenség, emberek kénvének-ked
vének való kiszolgáltatottság, a paragrafusok terhe, - ma még mindez él sor
sunk. S a végén: a halá1. De: szetáradt Isten kf'gyelme Krisztus által rninr'l
azokban, akik "eszik és isszák" testét-vérét, akik keresik és meg is találják
Krisztust az emberben, a közösséeben.

Krisztus él kezdet és vég. az Alfa és Omega. S a kezdet és vég kőzti idő

ben él Szeritlélek erejében élő s az apostolokra énülő ecuh/iz marad az .esz
közeiben" is setiitséqei, támaszt nyú,jtó erő. Krisztus húsvét'ia és a miénk
között az egyház korszaka áll. Az a kor, melyben a Lélfj1{ láthatatlan ke
gyelme és a láthatóra. az apostolokra épülő, embereikből álló esrvház jelenti
a hidat a két vérrpont között. Az e'R'vház korszaka ez. rr-elv azonbari nf'ITl a
"várószoba" ideges, tunya várakozásával. tétlenségével telik el csupán. Nem,
mivel Krisztus senkit sem ment meg úgy, arnint Dl. kihúzzák a vízbe do
bott tárgvat. Az ember oly hatalmasság", akit saját akarata ellené1"e Isten
sem ment meg. A mentődeszkát, övet meg kell ragadni, a sza.badsággal éZ-
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ni kell. Amint Szent Agoston mondta: aki téged hozzájárulásod, kőzrernű

ködésed nélkül teremtett, nem üdvözít saját közreműkődésed nélkül. Nem
elég a "nagy csatára" visszagondolni, a végső győzelemig valóban ember
ként, test-vér-lélek emberként kell élnünk, dolgoznunk, küzdcnünk.

Az örök élet erői természetesen nem hagynak cserben, már most köz
tünk működnek. Látható módon és láthatatlanúl vannak .jelen ('letünicben.
Mire mennénk, földhözragadt emberek, ha csakis a láthatatlanban, az em
berileg hozzá nem férhetőben kellene bíznunk? A mínd többre értékelt Si
mone Weil a kegyelemről egy helyen (La pesanteur et la gráce), mínt a lel
ki ,,:súlytaLail1'ságról" ír. Szépen, de nem keresztény módon. Nem is iehetett
mást, mivel heroikus életében megközelítette ugyan a keresztséget, de el
utasította az ínkarnációt. S aki így gondolkodik, az képtelen anyag és szel
lem, kegyelem és kegyelemeszközök emberi kettősségében, mi több, isteni du
alitásában az istenit és emberit együtt felfedezni. Jézus megtestesülését épp
úgy lehetetlen csakis "lelki" módon elképzelnünk és vallanunk mint aho
gyan lehetetlen az egyházról csakis, mint "lelki társaságról", mint halhatat
lan kegyelemről beszélnünk. Krisztus maga nem "lelkének", hanem .,tes
tének' nevezte emberi közösségből álló egyházát. Test, melynek ő összefogó
fője S mely t e s t e t az ő Lelke élteti.

*

Mindezek előrebocsátása után visszatérhetünk oda, ahonnét elindultunk:
a szükséges, mégis sokaik számára oly elviselhetetlen kettősséghez Krisztus
egyházában.

Mint láttuk, az egyház átmeneti helyzetben élt és fog élni a "végső győ

zelem" napjáig. Nem kezdet, nem is vég, hanem a kettő közti átmenet. "Égi
nek" és "földinek" dualizmusa lendíti és húzza le tagjait. Istenben élünk és
ő mibennűnk -, mégis oly távol vagyunk gyakran tőle. "Ma még csak tü
körben, homályosan látunk", - de mi lenne, ha nem "láthatnánk" már most
is valamit?! Ma még csak töredékes tudásorn, de mi lenne, ha nem "tud
nék" már valamin most is?! (V. Ö. 1. Kor 13,12).

Az egyházban élni azonos a béke és harc, a győzelemre várás állapotá-
ban élni. S ebben a sajátosan "kettős" életformában: '

1. Kétfajta közös értékkel rendelkezünk. Először is a "belső". az isteni
értékkel: a caritas-szal. Alapvető és messze mutató, már birtokolt érték ez.
Megdöbbentő módon közösen birtokoljuk ezt - hivők - az Istennel és Krisz
tussal. Kőzös bennünk és számunkra a "communio caritatis". a kegyelmi
,.szentek közössége". A legtágabb értelemben vett .,szent.ek;' - férfiak és nők,

öregek és gyermekek - közössége ez Istennel és egymással. A szerit szere
tet - Isten szeretete - árad ki szívünkben Krisztus által. "Szívünkbe", ben
sőnkbe helyezte szerétetét az Isten.

Ugyanakkor közös értékként birtokoljuk a külső javakat is - a kegye
lerneszközöket - melyek segítséget, "eszközt" jelentenek ahhoz, hogy való
ban megteremthessük a szentek közösséget. A kultusz, a szentségek és min
den egyéb, ami ide sorolható: ezek a "szent dolgoknak", az egyház kegyelem
eszközeinek összefűző, Istentől rendelt értékei. Kissé hétköznapi hasonlattal:
amint egy országnak vannak szellemi értékei, mindenek előtt kultúráját le
het kiemelni, épp úgy vannak foghatóbb, anyagibb értékei is, pl. postája,
hírközlő eszközei, egészségügyi intézményei stb. Ez utóbbiak ugyan más jel
legűek, mégis segitik, fenntartják. stb. a kulturális értékeket is.

2. Kétféle egység: belső, szellemi egység. mely az egyént és közösséget
Istenhez fűzi és külső, közösségi egység. - S e kétfajta egység szerint két
féle módon lehet elszakadni a belső egysé9lJől. Az első mód, amidőn valaki
halálos .bűnnel szakítja el önmagát Istentől, a második. amikor valaki el
szakítja magát a kegyelemeszközöktől. - A .külső közösségi egységből a skiz-
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ma és herezis s2lClkífua:tja ki a hivőt és azok közösségét. Jól ügyeljünk: a
halálos bűn nem az egyházból, hanem Istentől, a vele való benső közösség
ből szakít ki. Azt sem feledhetjük: semmiféle igazságtalan kiközösítés - jog
talanság, félreértés - nem szakít még el Isten közősségétől. A kőzépkorban

gyakori ínterdiktumok és exkommunikációk - nem egyszer polízíkaí okok
ból, gazdasági szankciókénrt, hatalmi törekvésből (pl. egy város nem fizette
meg adóját a pápai államnak) -- nem jelentették az Istennel való kőzösség

ből való kirekesztest sem egyesek, sem a hivők közössége számára. Még ak
kor sem, ha sokan tudatlanságból így vélték vagy bűnös módon ezzel fenye
gettek.

3. Kétfajta törvény, melyről a kétfajta egységnek megfelelőerr kell szól
nunk. Az első a Szeniléleknek, a kegyelemnek a lélek és lelki közösség szá
mára nagyfontosságú törvénye. Ez e II e n nem Iehet semmiféle emberi tör
vényt hozni. - A másik - az előzőnek soha ellene nem mondó, annak szel
leméből fakadó - a külső törvény: az egyházi, a kánoni törvények. Fontos
de nem "isteni" dolgok ezek. Rublíkák és előírások, melyek Isten népének, a
lelki közősségnek tartják fenn külső rendjét, idő és alkalom szerint védik,
alakitják azt. Változóak, a közősség érdekében módosíthatók,

A kétfajta törvény között sajátságos feszültséget tapasztalhatunk.Le
het pl. a külső törvényeket betűszerint követni, a Szeritlélek törvényének,
a szeiretet parancsának viszont nem engedelmeskedni. S olykor lehet - épp
a szeretet parancsának erejében, sőt követelményeképp - a külső törvényt
f élreállítani, módosítaní.

4. Kétfajta tekintély. A tekintély jogán és segítségéve! lehet az alattva
lók életét a törvény szerint Isten felé irányítani. - Nyilvánvalóan "kivül
ről" jelentkező tekintély az egyházban a pápa, püspökök, szerzetes elöljárók
stb. tekitélye. Jog és engedelmesség korrelációjában lép f'el e tekintély.
"Uralkodnak", "kO'rmányoznaik"· vele és általa. - A "belső tekintélyről" nem
sokait lehet "defíniálni". Isten, és a Szeritlélek tekintélye ez, mely szívünk
lelkünk mélyén jelentkezik és kell, hogy hasson. Nem hatalmasságok, ran
gok és külső parancsok formájában, hanem a lelkiismeret szavával jelent
kezik.

5. Kétfajta áldozat és kétfajta papság. A belső áldozattali magunkat
ajánljuk fel Istennek. A Iélek és test, az emberi személy, áldozata ez. "Test
vérek, Isten irgalmára kérlek titeket .- írja Pál - adjátok testeteket élő,

szent, Istennek tetsző áldozatul" (Rom. 12,1). E belső áldozatnak felel meg
minden hivő papsága. E z t a papságült gyakorolja minden keresztény, amidőn

"vallásosan", azaz Isten akarata szerínt él. Teljes joggal mondjuk, ihogya
hivők "papságáról" van itt szó, mivel maga a szentírás is így fejezi ki ma
gát (1 PéL 2,9).'

Természetesen a "külső életnek" is megvan a maga "külső" áldozata: a
szakramentális, eukarisztikus áldozat. Jézus Krisztusnak ' oltárainkon megúju
ló áldozata. Az, melyet a "hivatalVIiselő" papság mutat pe és amelyen a litur
gikus akcióban résztvevő hívek aktív módon rÉc.:;zesednek. A hivők is "kon
oelebrálnak", amidőn felelnek, közösen imádkoznak a szentrnisén, részesül
nek az "áldozásban".

Valóban, az egyházi életben "kétfajta" ez is, az is, -és megzs csak
e(JYetlen egyház, mert egyetlen Krisztusunk: van. A külső és belső értékek
egyháza a láthatók és nem láthatók, a külső és belső tényezők feszültstégé
ben élő egyház. S kétezer év óta e dualizmus realitásában él, sőt szenved az
egyház. Fájó olykor e kettősség, tán leginkább azokban az órákban, amidőn

valóban átéljük közvetlen kapcsolatunkat Istennel. Közvétlenül hozzá szerét
nék csak fordulni és mégis: az egyház előírja, hogy vegyek részit a közösségi
istentiszteleten. Pedig rinká'bbarra vágynék, hogy most "négyszemközt" le
gyek Istennel. Kívánjuk ezt s szmte ezenvedünk améaot, hogy bele keH olvad-
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nunk a "tÖmegbe". Hogy tim épp a vasárnapi nyugodtabb órákban vágyunk
magányra, közvétlenebb imára, mégis - szentmisén kell részt vennünk ...
0, azok a külsőségek, mennyi problémát jelentenek. Krisztus papjainak il
lenék a Iegegyszerűbben megjelenní, mégis barokk diszhez ragaszkodnak. Ne
kik illenék a Iegszentebben élni, mégis gyakran nem így van! Hányszor ta
lálkozhatunk, világí hívekikel, kik lelkükben inkább "papok", mirst a litur
gikus ruhákat viselő és Lelki hatalmat gyakorló püspökök vagy plébánosok.
Hány hivő szenved s olykor botránkozik miatta, hogy nem azok a legezen
tebbek, akiknek kezében a hatalom van. Hogy nem azok a legtanultabbak,
akik vezetnek. Es hányszor kell az irgalmas szamaritánus "esetét" újra lát
nunk, átélnünk! Amidőn nem a pap, nem a szerzetesnővér, de még csak nem
is a hivő ember, hanem az ateista térdel Le segíteni a baleset áldozata mel
lé vagy segít a szegényeken, a bajba jutottakon. Hányszor épp a "kívülálló"
a valódi, a lelke mélyén - tudattalanul is - a keresztény lélek

S folytathatnők pl. az imánál, amidőn szánk beszél, de szívünk távol van
Istentől; vagy épp azzal, hogy mások előtt Isten törvényeit emlegetjük. ma
gunk pedig nem asszerínt élünk ...

Es mégis. .. Az az Isten, laki közvetlen kapcsolatot is teremthet a lélek
kel, akarta, hogy külsőségek is legyenek hivő életünkben! Külső eszközöket
használ fel akarata és tervei megvalósítására, kegyelmének szétosztására, fl
bár teológiánk pontosan kifejti Krisztus reális jelenlétért az Eukarisztiában -,
mégis, míntha a kis fehér ostyában oly némán és "tehetetlenül" volna köz
tünk az Isten!

Közvetve működik az Isten az olaj által, a \krizmával, a vízzel, közvet
ve jelenekezik az írás szavában is. Es mily átláthatatlan módon! Mennví vi
ta volt és lesz még a szentírás, Isten szava körül! - Közvetve működik az
Isten a püspökök, papok és emberi vezetők által -, és hánynak arcán nem
vagyunk képesek egyetlen "isteni vonást" felfedezni! - Ki kell mondanunk,
tudomásul kell vennünk: Isten II mi földi világunkban, tér és idő koordiná
táiban közvetlenül, "foghatóan" nem jeLentkezlÍ'k, nem szól, őt nem láthat
j uk. Csakis "követei", személyes és dologí "eszközei" által.

Szerit Pál az 1. korintusi levélben (15. fej.) írja, hogy majd amidőn min
den a végéhez ér, akkor Isten megsemmisít rnínden földi hatalmasságot és
erőt és ő lesz mínden mindenben, Oly biztos vég és cél felé haladunk, mely
ben majd megszűnik minden külsőség, nem lesz szükség közvetítökre - sem
személyekre, sem dolgokra - mert· Isten válik mándenkinek míndenévé, S
mível ő lesz minden míndenkiberr -, míndannyíunloban ő lesz jelen. S úgy.
hogy már semmiféle emberi gyarlóság nem tudja "elrejteni" az Istent. Ben
ne fogunk élni s ő él majd bennünk s ezáltal megszűnik minden kettősség.

oszthatóság. Isten örök országában nem lesznek szentségek és nem lesznek
elöljárók, papok, hierarchia. Amint Szerit János mondja: az égben sem nap,
sem hold nem lesz, mível maga az úr világít ott meg mindent (Jel 21,23).
Nem lesz szükségünk a fehér ostyába rejtőző J!:l,et Kenyerére és nem kell
előljárókkal, plébánosokkal és püspökökkel bajlódnunk. Ha mégis lehet ott
"hi,erarchiáiról" beszélni, az az életszentség foka szerínt fog rendeződní, A leg
magasabb fokon a legszentebb fog állni s ez nem feltéUenűl a pápa lesz, le
het, hogy tán az a toprongyos koldus, akit naponta szánakozva néztünk. Sőt

a kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy egy egyszerű világi hivő, a Boldogságos
Szűz lesz ott a "napfénybe öltözött asszony" (Jel, 12 1).

Igen, ez lesz majd ... De amig mindez be nem következík, amíg a cél
felé megyünik, olykor csak vonszolva magunkat, addig embervoltunk egye...
nesen igényt tart a törvényre, sok minden külsőséare, eszközre. Akkor is, ha
ezt csak nehezen ismerjük el, ha mindenmek inkább csak terhét, mint hasz
nát érezzük is olykor. Kétségtelen ugyan: ha tökéletes szerit lennék, ha va
lóban egész szívemből szerétném az Istent és az embereiket, akkor nem len-



ne szükségem sem kánoni jogra, sem tekintélyt viselő, irányító emberekre.
Addig azonban, míg a földi egyháznak gyarló tagja vagyok, a kettősségre, a
kétféle - égi és földi - törvényre kell űgyelnem. Addig élnern kell a ke...
gyelemeszközökkel, hinnem kell az egyház által megfogalmazott kinyilatkoz
tatott tanítást. Mindenre ügyelnem kell, mert a cél csakis az eszközök, a
Krisztus és az ő egyháza által megjelölt eszközök segítségével érhető el.

A "dualitás egyháza" és 'a "dualitás laz egyházban": tartós állapot. A cél
felé mutató és csakis abban feloldódó állapot, A "szeretet egyházát" és a
"jog egyházát" bűnös emberi manipuláció szembe tudja ugyan állítanl. S
az ilyen bűnös tettek ellen méltán emeli fel szavát a legújabbkori teológia
- követve az utóbbi három pápa és a 2. vatikáni zsinat tanítását.

Az egyház történetéri végigvonul a kísértés: hol tisztán "lelki" egyházat,
hol meg tulontt'd "evilágit" akarnak az emberek látni. Egy Simone Weil pl.
úgy gondolkodott, hogy az egyháznak "se décréaturer" a feladata. A gondo
lat nem új, már Marcionnál is j·eilentkezebt a 2. században és e kísértés fenn
áll ma is azok szívében, akik tűzre akarnak vetni minden jogot és törvény
könyvet, akik száműzték a hierarchiát és fölöslegesnek tartják a "hatásva
dász" liturgiát, a szentségi "materiaH.zmust". - Van természetesen te prob
lémának fonákja is. Voltak a múltban s bizonyára lesznek a jövőben is olya
nok, akik a jogi apparátust, a hivatalnoki gépezetet és "iroda-papságot"
többre tartják, mint a kegyelem láthatatlan realitásának látható eredmé
nyeit. Akik az "ex opere operato" mély teológiai tanításban valamiféle
"automatizmuSlt" látnak csupán. Egy 1505-ös misszáléban olvashatjuk pl., hogy
aki az úr öt sebének tiszteletére mondott misén két vagy négy gyertyával
kezében, térdenállva résztvesz, az ennyi-meg....ennyi búcsút nyer és bűnei

egyharmadának' végleges bocsánatát. - Mily visszataszító, Iegalisztíkus-Iari
zeusí felfogás ez, olyan, melynek már semmi köze sincs a törvényhez, jog
hoz, az igaz vallásossághoz!

Napjaink ekkléziol6giája tiltakozik a ".1ogi" és "szeretet-egyház" szem
beállítása ellen. Krfsztus "misztikus" teste nem valami "légies" valóság, ha
nem valódi, látható emberi közösség, Nem ok nélkül nevezi Szent Pál az egy
ház testét - Krísztus testét - oly organizmusnak, amelyben "szervek" van
nak: vezető és közvetítő, egymáshoz kapcsolt és egy f.ő alatt egyesült "szer
vek",

Természetesen ahhoz nem férhet kétség, hogy minden "kűlsönek", amit
csak az egyházban felfedezhetünk, a belsőt, a krisztusi életet kell valamiképp
kifejezésre juttatnia és szolgálnia -, nem pedig elrejtenie. A jogban is a sze
rétet kell, hogy hasson, rnert a szerétet ellen nincs törvény. A liturgiában
is az áldozat és igaz vallásosság szelleme kell, hogy éljen. Az istentisztelet
soha nem lehet öncélú látványosság (sem színekben, sem ruházatban, zené
ben vagy bármely csak érzelemre ható effektusban).

Igaz, az Eukarisztiában már a földön is valósággal egyesülhetünk Krisz
tussal. Mégis - a kenyérről és borról nem is szólva - nem közelíthetünk
feléje a liturgia és a hierarchia közrejötte nélkül. Természetesen a T-eűlső csak
eszköz, de Istentől rendelt eszköz, így lehet pl. eszköz a kánoni jog arra,
hogya rendezett caritas mélyüljön el a hivP!k lelkében. S ha nem ezt, csakis
ezt a szer-epet töltené be, akkor a timnnizmusnaik, szeretetlenségnek, az ör-
döginek válnék eszközévé. .

Az egyház tehát a "zsinagóga" és a várt Isten országa iközött áll és él.
S amíg Isten nem lesz minden mindenben, magával hordoz valamit a ..régi
ből", a "zsinagógából": a törvényt, a killsőségeket. Nem is lehet ez másképp,
mível evilági átmeneti szerepe van. A Krisztus oldalából kifolyó vér és víz
- Krisztus kegyelmének áradata - ma is az apostoli szukcesszió és tradi
ció, a szentmiseáldozat, szentségek és más "külső" csatornákon át érkezik
ej hozzánk.
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Természeitesen a teljes igazság megköveteli, hogy a "rendes úton" kivül
fel- és elismerjük Isten rendkívül'l útjainak valóságát is, Mert van oly "ke
gyelmi harmat", mely közvetlenül Istentől száll a lélekbe. Van oly kegye
lem - bár szimtén Krisztus kegyelme ez -, mely megtalálja a rendkívüli, a
dualitások feszültségétől mentes utat is a lélekhez, Ez az út már a csodás
misztérium világából érkeziÍk és afelé tart közvetlenül. Nem kerüli meg ez
sem az 'egyház valóságát. De ehhez a valósághoz épp úgy hozzátar-tozik az
'a láthatatlan, csakis a hit szemével felfedhető realitás, mint sajátja volt az
Krisztusnak, az Istenembemek. Istennek, aki 'emberré lett. Oly emberré, aki
ben csakis a hrt találhatja meg az Istent. Szent Irenaeus mondotta, hogy ott,
ahol az egyház van; ott Krísztus kegyelme, a Lélek ereje is megtalálható, 
6 hozzáfűzte: ahol viszont a Szenelélek müködik, out jelen van az egyház is.
Ennek a működésnek pedig - ez kétségtellen - semmiféle 'emberi külső ke
ret, jogi forma, ernbeni földhözragadottság nem tud korlátokat sz:abni.

MARSALL LÁSZLÓ VERSEI,

TÁvoz6

Orö,k forgóajtó
Türelmetlenek szélrózsája.
Kipörögtem.
Csak behunyt szemmel fordulhatnék

vissza
BŐTömTe -bízva sorsomat.
A régi borzongásra.

Alomnak látom?

Két sor tükör között
Holdkórosok sötét futása.
Atlátszó bordák.
Zsebredugott kéz.
Remegés.
Percmutatók a szíven.

Es te

SóváTgó szem!
Verdestél kielégületlen.
Mert nem volt [észked,

Vak-tükörbe rakja petéit az unalom.

Csoszogó lábak.
Forgó hüvelyujjak.
Üresen jár a maJom.

Ki.pörög/,em.

A méltóságot a várakozásnak
Most visszaadom.

NEM TÉRSZ VISSZA

Egyetlenegyszer ébredsz földrengésre.
Csontod kiszáralit mederben robajlik.
Aztán a csönd: eau eltaposott bocuir
roppanása. _Aztán már az se hallik.

Ez lesz majd amo mozdulat/lm hajnal.
Melledben óriás 'üvegcsillag tágul,
Bármi lehetsz; már csak az áradásra
emlékszel. Kihulltál az éjszakából.

Nem térsz vissza. Ha álmodban a lábad
mint eset/en zsákot egyszer hazaezáüít,
hol egykor ölve, megkötve tengődtek,

már pici fehér létra-roncs világit.


